IKEA SOM DESIGNFIRMA GENNEM ÅRENE
Invitation til onsdag den 24. november 2021 kl. 16-18:30
Designmuseets Værksted, Bredgade 68, 1260 København K.
Kom med i Designmuseets Værksted til en eftermiddag om IKEA – ideer om design og
bæredygtighed.

IKEA blev grundlagt i 1943 af svenskeren Ingvar Kamprad og er i dag vokset til en
verdensomspændende virksomhed med 217.000 medarbejdere og varehuse i 50 lande og en
omsætning på over 300 mia. DKK.
IKEAs forretningsidé er – “at tilbyde et bredt sortiment af funktionelle og veldesignede produkter
til boligindretning til priser, der er så lave, at så mange mennesker som muligt har råd til at købe
dem”.

I løbet af eftermiddagen kommer vi ind på en række aspekter inden for design og bæredygtighed
fra begyndelsen til i dag og i fremtiden.
Du kommer til at høre om
• Hemmeligheden ("the secret sauce”) bag IKEAs succes – og hvorfor Ingvar Kamprad var
passioneret omkring Home ”furnishing accessories”.
• Erfaringer fra at lede både forretnings- og designprocesser i et globalt perspektiv, med stor
påvirkning for både mennesker og miljø.
• Udfordringerne ved et globalt design – fx hvordan man får 1 mia. kinesere til at spise med
kniv og gaffel!
• Hvordan pris og kvalitet ikke nødvendigvis følges ad. Hvordan designer man fx verdens
bedste vinglas til under 20 kr.?
• Udfordringerne ift., hvordan designvalg påvirker miljøet, og hvorfor Svanemærket o.l. er
utilstrækkeligt til at løse de klimaudfordringer, vi står over for.
• Et bud på, hvordan vi kan (og bør!) designe nye og komplette forretningskoncepter
forankret i en cirkulær tankegang.
Desuden vil du få chancen for at blive udfordret i, om du kan skelne mellem godt og dårligt
design…

·

·

Programmet
Kl. 16-16.45
Oplæg ved Niels Gammelgaard – om de første 10-20 års designarbejde for IKEA.
Niels Gammelgaard har i en årrække designet kvalitetsmøbler bl.a. for IKEA. Mange af hans møbler
er blevet klassikere og samlerobjekter og er ekstremt eftertragtede og opnår høje hammerslag,
når de kommer på auktion.
Niels Gammelgaard er designer DD. Han var medstifter af Box 25 Arkitektstudiet i 1969. Han
mødte Ingvar Kamprad og begyndte at designe møbler til IKEA i 1975. Tre år senere skabte han
sammen med Lars Mathiesen sit andet studie: Pelikan Design. Virksomheden arbejder med
prestigefyldte skandinaviske og europæiske virksomheder som Fritz Hansen, Bent Krogh,
Cappellini og Mateo Grassi. Niels Gammelgaard har vundet adskillige prestigefulde priser for sine
designs.

Kl. 17-18.15
Oplæg ved Anders Jepsen - om IKEA i dag og fremtidens/nye forretningskoncepter
Anders Jepsen har gennem 15 år haft forskellige internationale topstillinger i IKEA. Heriblandt har
han været globalt ansvarlig for forretningsområdet for størstedelen af IKEAs ”Home Furnishing
Accessories” – et område, der har over 500 millioner kunder og to milliarder solgte produkter
hvert år!
Under Anders Jepsens ledelse er flere af IKEAs designikoner blevet til virkelighed. Derudover har
han ledet IKEAs ekspansion i nye markeder i Europa, Mellemøsten og Asien.
Siden 2020 har Anders Jepsen været grundlægger og CEO for et nyt IKEA finansieret, cirkulært
forretningskoncept, NORNORM. Det bygger delvist på IKEAs design filosofi og vision for en mere
bæredygtig fremtid.

Der vil blive serveret en let anretning.
Pris: 150 kr. per person
Deltagerantal: Minimum 20 - maximum 50 personer
Tilmeldingsfrist: Senest tilmelding mandag den 22. november 2021
Tilmelding og betaling på dette link
https://www.foreninglet.dk/teamenrollment/index/ee853677d48db7d/76042
Bedste hilsner og på gensyn
Kamma Munk Christensen

Designmuseets Venner
– en del af den danske designhistorie

